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PREDLOG 
18.4.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Ledina 

Romanu VOGRINCU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Ledina. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53. clenorn Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) si mora svet zavoda pred imenovanjem 
ravnatelja oziroma ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere 
ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Gimnazije Ledina , ki je bil objavljen v Uradnem 
Iistu RS, st. 19/07 dne 2. 3. 2007, se je kat edini kandidat prijavil dosedanji ravnatelj Roman 
Vogrinec, ki izpolnjuje vse pogoje za ravnatelja . Svet Gimnazije Ledina je zaprosil za mnenje 
lokalno skupnost. 

Roman Vogrinec, profesor filozofije in zgodovine (diplomiral je 21. 6. 2001), je svoje znanje 
zgodovine poglabljal se na Srednjeevropski univerzi v Budlmpestl, trenutno pa je vpisan se 
na izredni specialisticnl stud] managementa v izobrazevanju na Fakulteto za management v 
Kopru. Leta 1995 se je zaposlil na Gimnaziji Ledina kat profesor zgodovine, cez dye leti je bil 
izvoljen za predsednika Sveta Gimnazije Ledina. To funkcijo je opravljal do leta 2001, stiri 
leta pa je bil tudi mentor dijaske skupnosti. Ze leta 2000 so mu bile zaupane nekatere 
naloge pomocnika ravnatelja, na ravnateljsko mesto pa je bil imenovan leta 2002 . Deloval je 
tudi na podrocju zalozniske dejavnosti kat urednik in avtor pri izdaji zgodovinskih ucbenikov 
in delovnih zvezkov za osnovne, srednje tehniske in strokovne sole ter gimnazije. Kat 
ravnatelj je ad lanskega leta tudi izvoljeni clan in podpredsednik lzvrsilneqa odbora 
Skupnosti gimnazij Siovenije. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja a 
kandidatu Romanu Vogrincu za ravnatelja Gimnazije Ledina na 8. seji dne 18. 4. 2007 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi in ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.4.2007 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 
8. elena Odloka 0 ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni 
list RS, st. 6/01, 17104 in 64/05) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .... seji dne ... .. 
sprejel 

5 K L E P 

o soglasju k imenovanju direktorice Regionalne razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije 

Mestni svet Mestne obcina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Lilijane MADJAR za 
direktorico Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije . 

Mandat imenovane traja stirl leta. 

Stevilka : 
Datum: ZUPAN 

o b r a a t o z t t e v : 

V skladu z 8. clenorn Odloka 0 ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane 
regije (Uradni list RS, St. 6/01, 17104 in 64/05) direktorja imenuje (in razresuje) svet zavoda v 
soglasju z ustanoviteljem. 

Svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije je dne 17. 3. 2007 v Dnevniku 
objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja. Na razpis je prispela ena vloga. Kandidatka 
izpolnjuje predpisane pogoje. Svet je sprejel sklep, da izbere za direktorico Regionalne razvojne 
agencije Ljubljanske urbane regije mag. Lilijano Madjar. V skladu z odlokom 0 ustanovitvi je svet 
zavoda Mestno obcino Ljubljana zaprosil za soglasje. 

Mag. Lilijana Madjar, v.d. direktorja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, 
magistra splosneqa menedzrnenta, smer rnenedzrnent v javni upravi, roj. 23. 10. 1960 v 
Mariboru, stanujoca v Ljubljani, ima bogate delovne izkusn]e na vodstvenih in vodilnih delovnih 
mestih, in sicer: vodenje Jamstvenega in prezivninskeqa skiada RS, vodenje sluzbe za proracun 
v bivsi obelnl Ljubljana Bezigrad, flnancna direktorica POP TV ter v letih od 1991 do 1994 je bila 
financna direktorica Stanovanjskega sklada RS. Kandidatka je seznanjena s zahtevami 
ustanovitelja, da bo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije zanj vodila projekte 
in pridobivala sredstva EU. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je predmetno zadevo obravnavala na 
8. seji dne 18. 4. 2007, ko je oblikovala predlog sklepa 0 soglasju k imenovanju direktorice 
Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki ga predlaga Mestnemu svetu Mestne 
obclne Ljubljana v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.4.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Glasbene sole Franca Sturma 

Lijani URSie se da pozitivno mnenje h kandidatur i za ravnateljico Glasbene sole Franca 
Sturma. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni 
list RS, st. 16/07 - uradno preeiseeno besedilo) si mora svet zavoda pred odlocitviio 0 izbiri 
ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje 
lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Glasbene sole Franca Sturma, ki je bil objavljen 
v casopisu Delo dne 3. 3. 2007, je prispela ena vloga. Na razpis se je kot edina kandidatka 
prijavila dosedanja ravnateljica Lijana Ursie, ki izpolnjuje vse splosne in posebne zakonske 
pogoje za ravnateljico glasbene sole. Svet osnovne sole je zaprosil za mnenje lokalno 
skupnost. 

Lijana Ursie je bila na Glasben i soli Franca Sturma, kjer je poucevala klavir, tri leta tudi 
sindikalna zaupnica. Leta 2000 so jo sodelavci po neuspelem razpisu za ravnatelja predlagali 
za vrsilko dolznosti. To mesto je sprejela kot izziv, se mu posvetila z vso predanostjo in se 
prav na osnovi dosezenih ugodnih rezultatov spomladi 2002 odlocila kandidirati na rednem 
razpisu za ravnateljico . Svoj prvi mandat ravnateljice na Glasbeni soli Franca Sturma je 
nastopila 1. 7. 2002. 

Glasbena sola Franca Sturma deluje na osmih lokacijah, ena podruznica je tudi v obcini 
Medvode, ima Ie eno tajnlstvo, kar dele ravnatelja rnocno otezuje . Kljub temu poteka dele na 
Glasbeni soli Franca Sturma urejeno in pregledno, pretok informacij med dislokacijami, 
ucitelli, starsi in obema lokalnima skupnostnima poteka pravocasno in korektno, sola je 
opremljena s kvalitetnimi instrumenti in sodobno racunalnisko opremo , prirejajo vrsto 
nastopov svojih ucencev ter kvalitetnih koncertov, med njimi tudi koncerte uclteliev sole. 
Ucenci so uspesni tako na glasbenih tekmovanjih v Sioveniji kot tudi na mednarodnih 



tekmovanjih. Strokovni delavci so delezni zelo pestrih oblik strokovnega izpopolnjevanja. 
Ravnateljica sole se tudi sarna dodatno izobrazu]e v magistrskem programu. Tako kljub 
obilici organizacijskega, administrativnega, kadrovskega in drugega usklajevalnega dela, 
ohranja stik s stroko, kot pianistka in pedagoginja je zlvo vpeta v dele z ucenci, Znanja 
pridobljena v magistrskem programu namerava posredovati kolegom v obliki predavanj. V 
teh letih so tudi podruznice glasbene sole dozivele stevilne obnove. Za glasbene sole so 
velikega pomena odri in dvorane za nastope ter pravilna klima za hrambo dragocenih 
instrumentov. Dosedanja ravnateljica se je izkazala kot dober gospodar, saj je premisileno in 
nacrtno skrbela za veeja in manjsa obnovitvena dela ter nakupe novih glasbil in druge ucne 
tehnologije. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatki za ravnateljico Glasbene sole Franca Sturma, ki izpolnjuje pogoje, na 8. seji dne 
18. 4. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Lijane Ursie in ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
18.4.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno preclsceno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Trnovo 

Ireni KOKOVNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Trnovo. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07- uradno precisceno besedilo) sl mora svet zavoda pred odlocltvi]« 0 izbiri 
ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje 
lokalne skupnosti, na obrnoc]u katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Trnovo, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu, st. 21/07 dne 9. 3. 2007, se je kot edina kandidatka prijavila dosedanja 
ravnateljica Irena Kokovnik, ki izpolnjuje vse pogoje za ravnateljico osnovne sole. Svet 
osnovne sole je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Irena Kokovnik je bila najprej zaposlena na delovnem mestu trenerja v Atletskem klubu 
Olimpija v Ljubljani, kasneje je poucevala sportno in zdravstveno vzgojo in bila organizatorica 
solske prehrane v Gimnaziji Sentvid, sedaj je ze tretji mandat ravnateljica Osnovne sole 
Trnovo. Imenovana je dobitnica Bloudkovega priznanja in Ziate znacke mesta Ljubljana. 
Osnovna sola Trnovo slovi po odprtosti in prernlsljenern uvajanju razlicnin novosti. Vkljucena 
je v drzavni projekt konvergentne pedagogike in zgodnjega ucenja tujih jezikov po 
metodologiji dr. Wambacha. Je osrednja sola za sodelovanje v projektih na Internetu ter 
lzobrazevalni center za uporabo racunalnika pri pouku. Sodelujejo v razlicnih mednarodnih 
projektih, kot so Comenius, Evropsko solsko ornrez]e, I*EARN, Kidlink, Academy One, 
Teleolimpijada, Global Schoolnet House in drugih. To so Ie nekateri projekti, v katerih aktivno 
sodelujejo. Svoje delo pogosto predstavljajo na slovenskih in mednarodnih lzobrazevalnlh 
prireditvah, konferencah in v strokovnih revijah, ucenci pa dosegajo stevilne odlicne uvrstitve 
na razlicnih tekmovanjih in natecajih iz znanja, glasbe in sporta. Sola je v casu njenega 
vodenja dozivela tudi stevilne prenove ucilnic, kabinetov, hodnikov, telovadnic in solskeqa 
igrisca, ima posodobljeno knjiznico, multimedijsko ucilnico in specialne ucilnice s sodobno 
IKT opremo. Ima podporo v uciteljskem kolektivu, kar se odraza v ustvarjalnem vzdusju na 
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soli tako med ucenci kot tudi med ucitelji in starsi. Irena Kokovnik je s svojim preteklim delom 
ustvarila odlicne temelje za kvalitetno vodenje sole tudi v prihodnje. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatki za ravnateljico Osnovne sole Trnovo, ki izpolnjuje pogoje, na 8. seji dne 
18. 4. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Irene Kokovnik in ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
18.4.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Sentvid 

Nadi PAJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Sentvid. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07- uradno precisceno besedilo) mora svet zavoda pred odlocitv']« 0 izbiri 
ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje , pridobiti tudi mnenje 
lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Sentvid, ki je bil objavljen v 
casopisu Dnevnik dne 16. 3. 2007, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje za 
ravnatelja/ico osnovne sole. Svet osnovne sole je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Primoz GARAFOL je koncal visokosolski stud] lesarstva na Biotehniski fakulteti in je pridobil 
strokovni naziv diplomirani inzenir lesarstva, opravil je strokovni izpit za strokovne delavce na 
podrocju vzgoje in izobrazevan]a ter zahtevani ravnateljski izpit. Primoz Garafol , roj. 18. 12. 
1970 v Ljubljani, je zadnjih 11 let zaposlen na Srednji lesarski soli Skofja Loka, kjer je po 
odlocbi Ministrstva za solstvo in sport z dne 21. 2. 2001 pridobi! naziv mentor. Na Srednji 
lesarski soli Skofja loka poucuje strokovno teoreticne predmete, poleg rednih pedaqoskih 
obveznosti pa si je dodatne izkusn]e pridobil se z dodatnimi nalogami, izobrazevanjern 
odraslih, delo s skupinami in posamezniki, izdelavo urnika s pomoc]o programa EVA, 
oblikovanjem solskeqa casopisa , organizacije maturantskega plesa, zasnovo in izvedbe 
predstavitve sole na Ljubljanskem pohistvenem sejmu, prijavo projekta E - gradiva pri 
Ministrstvu za solstvo in sport , izvajanjem racunalnlskeqa usposabljanja za ucitelje na soli in 
opravljanje dela tajnika izpitnega odbora za zakllucn: izpit. Njegovi pogledi in cilji na vodenje 
sole so usmerjeni k vrednotam, ki vzpodbujajo medsebojne vrednote in na ekolosko zavest. 
Kandidat v svoji viziji vodenja sole daje prednost pozitivnim medsebojnim odnosom, 
ustvarjalnemu delovnemu vzdusju, osebnostnemu razvoju ucencev in pridobivanju 
kvalitetnega znanja, strokovni rasti delavcev na soli, uvajanju ucenja s pornocjo interneta, 
povezovanju sole s starsi in lokalno skupnostjo ter vkljucevanje v drzavne projekte oz. 
projekte EU, preko katerih bi pridobivali sredstva za izvedbo solskih projektov. 
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Bostian ZELEZNIK je koncal studij na Pedaqoski fakulteti in Biotehnlcni fakulteti ter pridobil 
strokovni naziv profesor gospodinjstva in biologije, opravil je strokovni izpit za strokovne 
delavce na podrocju vzgoje in izobrazevao] in zahtevani ravnateljski izpit. Bostjan Zeleznik, 
roj. 09. 05. 1968 v Celju, ima v vzgoji in izobrazevanju 12 let delovnih iZkusenj in je po 
odlocbah Ministrstva za solstvo in sport z dne 1. 12. 2001 pridobil naziv mentor ter 
1. 7. 2006 pridobil naziv svetovalec. Prvo sluzbo na podrocju vzgoje in izobrazevanja je 
opravljal v Centru solskth in obsoisklh dejavnosti (sodeloval pri njegovem nastajanju), kjer je 
opravljal delo pomocnlka direktorja za kulturo bivalnega standarda in prehrano, nadalje je 
pouceval v srednjem izobrazevanju na Gimnaziji Celje Center, trenutno pa na Osnovni soli 
Komenda poucuje spoznavanje narave, izbirna predmeta (sodobna priprava hrane), 
naravoslovje in biologijo. Poleg vzgojno-izobrazevalnega dela je tudi elan sveta sole, 
organizira in vodi »sole v naravi«, naravoslovne in druzboslovne tabore ter se aktivno 
udelezuje mednarodnih kongresov v zvezi s prehrano ali naravoslovjem. Njegova vizija in cilji 
5 letnega mandata so usmerjeni k vecjernu sodelovanju ucitellev pri ustvarjanju razvojnega 
nacrta sole. Prednost v svoji viziji pri vodenju sole na podrocju strokovnosti zaposlenih daje 
strakovni kadrovski zasedbi, nenehnemu strokovnemu izobrazevanju in izpopolnjevanju, 
iskanju novih rnoznosti, metod, tehnik in oblik poucevanja, neprestani evalvaciji lastnega dela 
in lastne ucinkovitosti ter lzbcllsavl materialnih pogojev. Na podrocju dela z ucenci in 
zaposlenimi je njegova vizija povezana s spodbujanjem ustvarjalne klime, z odnosi, 
programom za dvig obcutka lastne vrednosti, vzpostavitvijo primernega komunikacijskega 
sistema z EKO solo, skrbjo za osebnostno rast, supervizijo, medsebojnim vzpodbujanjem, s 
skrbjo za otroke s posebnimi potrebami in skrbi za nadarjene. 

Nada PAJ, dosedanja ravnateljica Osnovne sole Sentvid, je koncala stud] na Filozofski 
fakulteti in pridobila strokovni naziv diplomirani psiholog, opravila je strakovni izpit za 
strokovne delavce na pocrocju vzgoje in izobrazevanj in zahtevani ravnateljski izpit ter 
pridobila po odlocbl ministrstva za solstvo in sport dne 1. 12. 2001 naziv svetovalka. Nada 
Paj, raj. 7. 4. 1958 v Ljubljani, ima med vsemi tremi prijavljenimi kandidati najvis]o stopnjo 
dosezene izobrazbe, ki je vezana na podroc]e izobrazevanja in se posebej ustrezna za 
ravnatelja/ico v osnovni soli, saj je 17. 6. 2002 uspesno koncala podiplomski studij na 
podrocju klinicno psiholoskeqa svetovanja in s strani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
prejela strokovni naziv specialistka za psiholosko svetovanje. Nada Paj ima 26 let delovnih 
izkusen], od tega 16 let v solstvu, 10 let pa v socialnovarstveni dejavnosti. Prva zaposlitev je 
bila na Osnovni soli Moravce, kjer je delala kot solska psihologinja, nato je bila kot 
svetovalna delavka zaposlena na Srednji soli tiska in papirja. Leta 1988 se je zaposlila v 
socialnovarstveni dejavnosti, kjer je 4 leta opravljala delo na Centru za socialno dele Vie, 
zadnjih 6 let pa je vodila Druzinsko svetovalnico za vseh pet Ijubljanskih centrov za socialno 
delo. Od leta 1998 dalje opravlja dele ravnateljice Osnovne sole Sentvid. Vizija njenega 
5 letnega mandata je, da bo po najbolislh moceh zastopala interese sole kot celote ter 
skrbela za njen strokovni in materialni razvoj ter za sodelovanje in medsebojno komunikacijo 
med vsemi udelezenci vzgojno izobrazevalnega procesa. Vrednote, ki jih bo pri vodenju sole 
zasledovala v prihodnje, so: znanje, dobri medsebojni odnosi in sodelovanje, spostovan]e 
razllenosti, medsebojna pornoc, odgovoren odnos do okolja, vzgoja za samostojnost in 
prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje in za svojo prihodnost. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport podpirata kandidaturo Nade 
Paj, zaradi dosedanjih izkusen] in ohranitve kontinuitete dela ter ima po mnenju pristojnega 
oddelka bolise strokovne in organizacijske sposobnosti za ravnatelja/ico Osnovne sole 
Sentvid. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

vseh kandidatih za ravnatelja Osnovne sole Sentvid, ki izpolnjujejo pogoje, na 8. seji dne 
18. 4. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Nade Paj in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
18 4. 2007 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 
13. elena Odloka 0 ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, st. 9/02, 
58/02 in 14/07) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... . seji dne ... .. sprejel 

SKLEP 

o imenovanju nadomestnega predstavnika
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
 

I. 

V Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana se namesto prof. dr. Stanislava PEJOVNIKA za 
predstavnika Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Andrej ZUGEL. 

II. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Odlok 0 ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ((Uradni list RS, st. 9/02, 58/02 in 
14/07) v 13. clenu med drugim doloca, da svet zavoda sestavlja pet predstavnikov 
ustanovitelja, ki jih imenuje mestni svet, ter da so clani sveta zavoda imenovani oziroma 
izvoljeni za stiri leta. 

V Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana s 
sklepom stevilka 014-29/06-2 z dne 30. 5. 2006 za stiri leta kot predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) imenoval prof. dr. Stanislava PEJOVNIKA. Direktor Zavoda 
za oskrbo na domu je poslal Mestni obcini Ljubljana dopis, v katerem je predlagal, da se 
opravi postopek za nadomestnega predstavnika v svet zavoda, saj je dosedanji predstavnik 
Mestne obcine Ljubljana v svetu zavoda prof. dr. Stanislav PEJOVNIK podal pisno odstopno 
izjavo. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

V postopku evidentiranja so prispeli trije predlogi. Komisija je sklenila mestnemu svetu 
predlagati, da v svet zavoda kot predstavnika Mestne obcine Ljubljana imenuje Andreja 
Zugla. Imenovani je rojen leta 1952, stanuje v Ljubljani in je po izobrazbi lnzenir informatike. 

Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja je na 8. seji dne 18. 4. 2007 
oblikovala predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v Svet Zavoda za oskrbo na domu, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.4.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno preeiseeno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Nove -Jarse 

Marjani KOGELNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole 
Nove Jarse. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o b r a z l o z l t e v : 

V skladu s 53.a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni 
list RS, st. 16/07 - uradno preclsceno besedilo) si mora svet zavoda pred odlocitvl]o 0 izbiri 
ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje 
lokalne skupnosti, na obmoclu katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Nove Jarse, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu dne 9. 3. 2007, sta prispeli dye vlogi, ki ustrezata pogojem razpisa. Svet 
osnovne sole je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Marjana Kogelnik, dosedanja ravnateljica Osnovne sole Nove Jarse, je po diplomi iz 
matematike in fizike na Pedaqoski akademiji nadaljevala studij na Filozofski fakulteti in 
diplomirala na oddelku za pedagogiko. Po skoraj dvajsetletnem poucevanju matematike na 
osnovnih selah se je zaposlila na Centru za permanentno izobrazevanje Cene Stupar , kjer je 
bila dye leti vodja Nizje poklicne sole. V Osnovni soli Nove Jarse je bila na mesto ravnateljice 
imenovana leta 1998. Osnovna sola Nove Jarse sodeluje v stevilnih projektih, je 
hospitacijska sola za students matematike, fizike in razrednega pouka . Imenovana svoja 
znanja nadgrajuje na razlicnlh seminarjih in tecajh v organizaciji Zavoda za solstvo , Sole za 
ravnatelje in drugih izobrazevalnih organizacij. 

Janja Klander je profesorica razrednega pouka, ki je sprva diplomirala na Pedaqoski 
akademiji, kasneje je ta isti program koncala tudi na univerzitetnem nivoju. Vecino delovnih 
izkusenj je pridobila kot razrednicarka prvega in drugega razreda osnovne sole. Sodelovala 
je v dveh razvojno-raziskovalnih projektih. Pornocnica ravnatelja na Osnovni soli Prule je od 
leta 2000, yes cas pa svojo delovno obveznost dopolnjuje tudi s poucevanjem v petem 
razredu. Imenovana pray v teh dneh zakljucuje podiplomski studij z zagovorom magistrskega 
dela z naslovom: »Ucltelj in ravnatelj kot sooblikovalca uciteljeveqa profesionalnega 
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razvoja«. Janja Klander je objavila vee strokovnih clankov v revijah: Didakta, Pedaqoska 
obzorja in v strokovni reviji Pedaqoske fakultete, sodelovala pa je tudi na mednarodnem 
znanstvenem simpoziju. 

Zupan in pristojni oddelek zaradi pricakovane kontinuitete zastavljenih nalog in projektov 
podpirata kandidaturo Marjane Kogelnik, ki solo Nove Jarse vodi ze drugi mandat. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

obeh kandidatkah, ki izpolnjujeta pogoje za ravnateljico Osnovne sole Nove Jarse, na 8. seji 
dne 18. 4. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Marjane Kogelnik in 
ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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